LEEFWIJZE

•
Woelratten en ••
•
•
mollen: fanatieke •
gravers ••
•
Zowel de mol als de woelrat, worden door hun •
graverij vaak als plaagdier ervaren. Voor een •
goede bestrijding is deskundigheid, en soms •
•
zelfs een officiële erkenning nodig .
•

De natte woelrat
Leeft in de sloten en andere watergangen met stilstaand of langzaam stromend water. Natte woelratten hebben een voorkeur voor sloten met steile
oevers en de aldaar aanwezige plantengroei, zowel in
het water als langs de oevers. In de oevers worden,
vlak boven de waterspiegel, uitgebreide gangenstelsels
gegraven op een diepte van 10 tot 20 cm. Nesten
en voorraadkamers liggen doorgaans dieper. De verschillende uitgangen zijn, vlak boven de waterspiegel,
met elkaar verbonden door middel van looppaden.
Uitgegraven zand, voedselresten, uitwerpselen en
zwemsporen in kroos verraden vaak de aanwezigheid van woelratten. Het voornaamste voedsel
bestaat uit wortels en plantenstengels van vrijwel
alle langs de walkant voorkomende plantensoorten.

WAT ZEGT DE WET?
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Voor de mol Ta/pa europaea linnaeus, 1758 is een
landelijke vrijstelling afgeven; deze mag dus zonder meer gevangen worden. Maar dat wil niet zeggen dat u zomaar uw gang kunt gaan. U dient een
schriftelijke verklaring te hebben van de grondeigenaar waar u de mollen wegvangt! Woelrat
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) is beschermd
via de Flora- en faunawet. Voor de bestijding hiervan dient u een ontheffing aan te vragen bij de
Provincie waar het te bestrijden object onder valt.

Een zoekstaaf is een staaf of stok
van ca. 50 cm lengte, met een diameter van 1 cm en aan het uiteinde een iets verdikte knobbel. Bij
het prikken met de staaf in de
grond wordt een gang opgemerkt
door de plotselinge verminderde
weerstand van de grond. Wees
erop bedacht dat een woelrat ook
veelvuldig mollengangen benut
om zich te verplaatsen! De meeste
kans op vangst heeft u in hoofdgangen van de woelratten. Deze
lopen vaak langs afrasteringen of

De droge woelrat
Deze leeft ver van de sloot. In Zuid-Limburg is de
binding met sloten nauwelijks aanwezig. De hier
voorkomende woelratten worden als een ondersoort
beschouwd; ze zijn doorgaans wat kleiner dan de
natte woelratten. Ook buiten Zuid-Limburg komen
droge woelratten voor. Het ondergrondse bestaan
van de droge woelrat is niet bepaald benauwd: de
lengte van de gangen kan oplopen tot wel 200 (!)
meter. De gangdiepte liggen tussen de 10 en 100 cm.

NAT EN DROOG
In Nederland komen twee ondersoorten woelratten voor, namelijk de natte vorm: Arvicola terrestris terrestris (L), ook wel het zwarte waterratje
genoemd, en de droge vorm Arvico/a terrestris
scherman (Shaw, 1801). De natte woelrat leeft
voornamelijk in en nabij sloten. De droge woelrat
daarentegen leeft in landelijke gebieden ver van
de sloten en andere watergangen. Niet verwonderlijk dat de droge woelrat in Zuid-Limburg ook
wel molmuis wordt genoemd.

De mol
De mol leeft solitair, bij voorkeur in losse, humusrijke
grond waarin zich veel wormen bevinden en waar
de grondwaterstand niet te hoog is. De mol leeft van
wormen en insectenlarven die in zijn gangen
terechtkomen; alleen jonge mollen verplaatsen zich
bovengronds. Oppervlakkige gangen worden met
hoge snelheid gegraven: wel 12 tot 15 meter per uur.
Behalve goed graven, kunnen mollen ook goed
zwemmen en klimmen.

(advertentie)

MOLLEN BESTRIJDING
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Luxan Mollentabletten (aluminiumfosfide)
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• effectief middel ter bestrijding van mollen en woelratten
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langs de groenstrook bij een
boomgaard. Is de gang eenmaal
gevonden, leg deze dan open.
Woelratten hebben er een hekel
aan als de door hen gebruikte gangen beschadigd zijn; zij zullen
deze dan ook direct willen herstellen. Soms gebeurt dit al binnen
een kwartier, meestal is het na verloop van een nacht. Plaats nu de
klemmen in de gangen die hersteld zijn, in beide richtingen van
de gang één. Laat, ook na het
plaatsen, de gang open. Het beste
vangresultaat is die met de draadklem, zie onderstaande tekening.*

VANGEN VAN DE DROGE WOELRAT: HOE DOE JE DAT?
Voor het vangen van de droge woelrat, die
uitsluitend onder de grond leeft, zijn 2
methoden geschikt: die met klemmen en chemische bestrijding. De gangen worden eerst
met behulp van een zoekstaaf gelokaliseerd .
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• reststoffen zijn onschadelijk voor het milieu
• uitsluitend voor een bevoegd deskundige
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• speciaal ontwikkeld voor de kokertjes en tabletten van Luxan
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Luxan Rodentex Leggeweer
• nauwkeurige en stofvrije dosering
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Perfect erop Protexion
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Luxan Rodentex voelstaaf en opbergkoker
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Luxan B.V., Postbus 9
6660 AA Elst (Gld.)
Telefoon (0481) 36081 1
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Graafgedrag van de droge
woelrat in oplopende volgorde
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AAN DE SLAG MET DE
GANG PLOEG
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Een andere manier om de droge
woelrat te bestrijden is die met
de gangploeg. In de groenstrook
tussen de fruitbomen wordt een
kunstmatige
gang
uitgegraven
op ca. 20 cm diepte. Tijdens dat
graven worden kleine stukjes
winterwortel (1 cm doorsnee) uitgelegd in een dosering van
25 tot 50 kg per ha. Deze wortels
zijn eerst gemengd met bijvoorbeeld
Arvicolex (bromadiolonconcentraat
van Bayer CropScience), in een
verhouding van 10 ml middel per
kilo wortelen. Let erop dat het wettelijk
gebruiksvoorschrift wordt gevolgd. Arvicolex is
in ons land toegelaten onder nummer 11570N.
Dit is een 'van rechtswege' toelating, hetgeen
betekent dat de duur ervan wordt bepaald door
besluitvorming in de Europese Unie.
Ook Luxan mollentabletten (toegelaten onder
nr. 8717) kunnen effectief worden ingezet in
de bestrijding tegen zowel woelratten als mollen. De tabletten bevatten de werkzame stof
aluminiumfosfide 57%. Bij toepassing van
deze tabletten moeten door middel van een
voelstaaf eerst de gangen van de woelratten
en de mollen worden opgezocht. De tabletten

dienen om de paar meter te worden ingebracht (1 à 2 stuks). Alléén
personen in het bezit van een mollenlicentie mogen deze stof in de
vorm van tabletten toepassen!
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• Natte woelratten kunnen ook met klemmen worden gevangen. Plaats
deze in de gangen langs de slootkanten. Opmerking: dit vereist wel
een zekere deskundigheid.

De natte woelrat laat zich het beste in het water zelf vangen. Er zijn
diverse soorten vallen in de handel, maar u kunt ook zelf eenvoudig
met een pvc-buis een fuik maken. Kunststof vangpotten ingegraven
in de walkant voldoen het
beste. Haal de begroeiing
weg bij de inzwemopening. Leg de gazenfuik
langs de walkant, wijzend
met de arm van de trechter
naar het midden van de
sloot. Daardoor is de vangkans het grootst. Zorg er
voor dat de inzwemopening nèt onder de waterspiegel ligt. Natte woelratten zwemmen altijd langs
de kant of ze steken een sloot dwars over in een rechte lijn.
Muskusrattenvangers treffen als bijvangst in hun fuiken vaak natte
woelratten of bruine ratten. Tegenwoordig is de maaswijdte van de
muskusrattenfuiken zó ruim dat de woelratten er uit kunnen, maar
volwassen bruine ratten niet.

MOLLEN BESTRIJDING
Goede bestrijding is niet alleen een kwestie van vangen. Het is ook inspecteren,
voorkomen en communiceren. Het is het opstellen van een compleet beheersplan.
Het is een totaalpakket, én het is een specialisme. Onze klanten weten dat.
Niet voor niets draagt Handjes BV zorg voor het beheer van vele
terreinen en gebieden inzake mollen. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven,
gemeenten en overheidsinstellingen.

Want mollenbestrijding is voor ons een hoofdzaak, en geen bijzaak.
Bel ons gerust voor meer informatie:
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VANGEN IN DE SLOOT:
EEN HEEL ANDER VERHAAL
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KENMERKEN

DROGE WOELRAT

MOL

Vorm aardhopen

Vlak en onregelmatig.

Hoog, en rond kegelvormig.

Ligging van de aardhopen

2 tot 3 grote, en veel
kleine aardhopen.

Hopen van vrijwel gelijke grootte
en op regelmatige afstanden van
elkaar.

Structuur van de opgeworpen
aarde.

Erg fijn, afhankelijk van de
bodemgesteldheid.

Grover van structuur.

Bijzondere kenmerken van
de aardhopen

Vaak met plantenresten
vermengd (grassprieten of
paardebloemblad).

Uitsluitend aarde.

Ligging van de gang

Meestal naast de aardhoop.

Onder de aardhoop.

Open gaten

Zelden, alleen indien er
jongen in het nest zijn.

Geen.

Vorm van de gang en
diameter

Hoog en ovaal, ca. 5 tot 8 cm.

Rond of breed, ovaal, ca. 5 cm.
doorsnee.

Bijzondere kenmerken

Wanden glad, bodem ruw,
stevig plafond,afgebeten
plantenwortels, vaak tandafdrukken te zien in bovenste
deel van de gang.

In de gangen hangen wortelvezels,
gladde bodem. Vaak zijn afdrukken
van de tenen te zien in de
wanden van de gang.

Voorraadkamers

Veel kamers met penwortels,
uien, aardappels of andere,
hele planten.

Bewaart alleen regenwormen,
voorraadkamers zelden aanwezig.

Activiteit van de dieren
in de winter

Maakt geen grotere aardhopen.

Veel aardhopen, die vaak boven de
sneeuw uit steken.

Andere kenmerken in de
buurt van het nest

Onregelmatige plantengroei
met vergeelde planten
ertussen.

Geen verstoring van de plantengroei.

(adver tentie)
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Telefoon 0252-622596
Fax 0252-622598
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Herstelde onderbreking van
een mollengang (verticale
doorsnee).

Herstelde onderbreking van
een woelratgang (horizontale
doorsnee).

Mollengang met aardhoop.

Woelrattengang met aardhoop.
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